
Bo kto powiedział,
że trzeba od razu
dać się za nie
pokroić, i to
dosłownie? Żeby
mieć ładny owal
twarzy, spłycić
głębsze zmarszczki
i usunąć te drobne,
wystarczy
codziennie
wykonywać
prościutkie
ćwiczenie.
Pierwsze efekty
zauważysz już 
po miesiącu!!!

Czosnek
Taką renomą cieszy się w kraju Kwitnącej Wiśni, 
zwłaszcza wśród tamtejszych dam, które także 
borykają się z nadmiernym wypadaniem włosów. 
Jeśli chcesz doświadczyć jego mocy na własnej 
głowie, wcieraj w skórę sok ze świeżo wyciśniętych 
ząbków lub bezwonny wyciąg z kapsułek. 
Tuż przed snem rozgrzej głowę ciepłym ręcznikiem
namoczonym w gorącej wodzie, a następnie przez minutę 
masuj łysiejące miejsce sokiem czosnkowym lub olejkiem
wyciśniętym z kapsułki. Zanim się położysz, rozłóż na poduszce
ręcznik (żeby jej nie pobrudzić), a rano dokładnie umyj głowę. 
Stosuj kurację codziennie, przynajmniej przez 3 miesiące.     IL

To e „Quanec jest dobry na wszystko” jest 
prawd , bo urz dzenie to jest  pomocne 

przy oczyszczaniu organizmów ludzkich, zwierz -
cych, ro linnych, budynków i tworzenia terapii biz-
nesowych. Dzia a na cia o fi zyczne i astralne, czy ci 
z mikrobów, toksyn a tak e negatywnych emocji 
i energii takich jak kl twy lub uroki. Ka dy organizm 
oczyszcza si  w innym tempie zale nie od rodzaju 
dolegliwo ci. Quantec wykonuje rzeczy niemo liwe 
i czyni cuda. Szuka przyczyny i niszczy j  wraz z dole-
gliwo ci , któr  wywo a a. Jest jedynym urz dze-
niem, które potrafi  odczyta  ze zdj cia obci enia, 
dobra  terapi  i wys a  j  w postaci cz stotliwo ci 
drga  do obiektu fotografowanego poprzez dwa 
bli niacze kwanty, które powstaj  podczas robienia 
zdj cia. Te bli niacze kwanty ci gle przesy aj  sobie 
informacje, co Einstein dziesi tki lat temu okre li  
„upiornym dzia aniem na odleg o ”. Ka de zdj cie, 
nawet to z dzieci stwa, mo e pos u y  do zrobienia 
terapii. Kwanty s  cegie kami pól elektromagnetycz-
nych i no nikami informacji do innych pól. Quantec 
dzia a na zasadzie radioniki, któr  ju  bardzo dawno 
stosowano do korekty nierównowagi energetycznej 
zdrowia ludzi, zwierz t i upraw.
W opinii wydanej przez Urz d Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych jest napisane, e ”Quantec nie jest urz -
dzeniem medycznym, bo nie spe nia defi nicji urz -
dzenia medycznego. Za  jego pomoc  dokonuje si  
analizy stanu duchowego klienta i urz dzenie Quan-
tec samo mo e wysy a  do cia a klienta odpowied-
ni  informacj  w celu rozwi zania wewn trznego 
konfl iktu oraz zapewnienia równowagi psychicznej 

i energetycznej 
organizmu”.
Najszybciej zni-
kaj  wie e dole-
gliwo ci. Podam swój 
w asny przyk ad. Przez kilka 
lat nie wiedzia am co to rwa 
kulszowa. Minionej jesieni przy-
pomnia am sobie jak to boli, bo 
zazi bi am p cherz, a jeden z meridia-
nów p cherza daje tak  dolegliwo . Po 
jednej dobie na wietlania problem znik-
n . W pa dzierniku 2013r. uczestniczy am 
w  Sympozjum o Auty mie. Przez dwa dni 
mia am na uszach s uchawki, bo wyk ady 
by y t umaczone z ró nych j zyków. Po 
powrocie do domu poczu am dudnienie, 
jakby kto  puka  w moim prawym uchu. Wie-
dzia am, e tak si  dzieje przy blokadzie meridianu 
w troby. Zrobi am sobie terapi  i posz am spa . 
Rano obudzi am si  ju  bez tej dolegliwo ci.
Bardzo atwo mo na zlikwidowa  infekcj  bak-
teryjn  czy wirusow , ale wtedy gdy zg asza si  
jej pierwsze objawy. Jedna z klientek chorowa a 
kiedy  na pó pa ca i gdy zobaczy a wysypk  na 
ciele swojego m a wys a a go do lekarza, a mnie 
poprosi a o terapi  . Lekarz potwierdzi  cho-
rob , a pacjent b d c pod wp ywem Quanteca 
nie odczuwa  bólu. Matka chorowitego dziecka 
zadzwoni a, e poprzedniego dnia mia  kontakt 
z dzieckiem chorym na wink , mo e da si  co  
zrobi , bo przecie  niedawno chorowa . Uda o si , 
winki nie by o.

W Nowej Zelandii 
mieszka mój klient, 
który zachorowa  

na gor czk  Denga. 
Wirus wywo uje bar-

dzo wysok  gor czk , powik a-
nia i krwotoki wewn trzne. Tera-

pia Quanteciem wyhamowa a cho-
rob . Po ust pieniu objawów wyniki 

bada  krwi by y w normie, pozosta o 
os abienie jak po ka dej infekcji wiruso-

wej. Lekarze byli pod wra eniem odporno ci 
organizmu chorego. 
W Polsce mia am przypadek mononukleozy. 
Szybkie na wietlanie Quanteciem ochroni o 
w trob  i ledzion  przed uszkodzeniem 

wirusem, co potwierdzi y badania kontrolne. 
Najcz ciej zg aszaj  si  klienci, którzy choruj  

po kilkana cie lat i ich terapie trwaj  d u ej, ale 
Quantec sobie z tym radzi. Organizm musi otrzy-
ma  informacj  do oczyszczania i odbudowy. Dzisiaj 
zapraszam na terapi  tych, którzy jeszcze mówi , 
e s  zdrowi, co nie jest prawd , bo wiemy, e cho-

roby mog  powstawa  na skutek fi zyczny tak jak 
mikroby lub z nadmiaru stresu.

STEFANIA AK
tel. 22 847 25 54, 512 301 331

www.quantec.manifo.pl
e-mail: stefaniazak@gmail.com
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Jędrne policzki

pogromca łysiny

Unieś wysoko głowę, wyciągnij w górę szyję i nabierz
w usta powietrza, tak by wydęły się jak u chomika.
Wytrzymaj parę sekund. Następnie płynnym ruchem
zrób „dzióbek”. Powtarzaj to ćwiczenie kilkadziesiąt 
razy do momentu, aż zegar wybije kwadrans.              IL
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